
4.1 Basil Penelitian 

BABIV 
BASIL PENELITIAN 

Hasil analisis deskriptif skor penilaian terhadap Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang disusun guru diperoleh skor terendah 29 dan skor 

tertinggi 69 dengan rata-rata 57,41 dan standar deviasi 8,10. Bila di-

bandingkan dengan skor maksimurn (80), hasil analisis ini menggambarkan 

bahwa kualitas RPP mata pelajaran biologi berada pada kategori skor 2 ke 3 

dari 4 skala yang tersedia. 

Hasil analisis distribusi frekuensi diperoleh sebaran data sebagaimana 

ditunjukkan pada Gambar 4.1 dengan kemiringan (skewness) -1,178. 
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Gam bar 4.1 Sebaran skor hasil penilaian RPP yang disusun oleh guru mata 
pelajaran biologi di SMA kota Medan. 

Berdasarkan skor masing-masing item kuesioner penilaian RPP di-

peroleh, rata-rata tertinggi (skor > 3,5) pada item 1 dan 3, memberikan 

garnbaran dalam menyusun RPP, guru telah memenuhi 11 komponen RPP 
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5.2 Implikasi 

Secara umum kualitas RPP mata pelajaran Biologi kelas XI IPA yang 

disusun guru SMA Negeri se Kota Medan tergolong ke dalam kategori kurang 

baik ke baik. Guru mata pelajaran Biologi kelas XI IPA SMA Negeri se Kota 

Medan umumnya masih menghadapi permasalahan dalam hal penetapan indikator 

yang terukur, membuka pelajaran dengan kegiatan yang menarik perhatian dan 

mampu memotivasi belajar siswa, menutup pelajaran dengan baik, dan mendesain 

pembelajaran aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan. 

5.2. Saran 

Berdasarkan uraian di atas saran-saran yang dapat diberikan dari basil 

penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) guru diharapkan memiliki kemampuan 

menyusun RPPnya sendiri berbasis KTSP sesuai dengan Permendiknas No 41 

tahun 2007, (2) guru diharapkan dapat menyusun RPPnya dengan mempedomani 

prinsip pengembangan RPP, (3) guru diharapkan lebih banyak melakukan 

pembelajaran dengan proses pembelajaran yamng berpusat pada siswa, (4) guru 

diharapkan meningkatkan kemampuannya dalam · menyusun RPPnya dengan 

berbagai kegiatan whorkshop atau pelatihan, (5) guru diharapkan lebih 

mengoptimalkan fungsi forum MGMP untuk bertukar pengalaman tentang 

penyusunan RPP disekolah masing masing. 




